
Dreamin Again                   Dansnummer: 454 

 

Country   :Two wall line dance (waltz) 

Choreografie  :Roz Chaplin & Lorna Mursell 

Muziek   :Dreaming my dream with you – Collin Raye 

Niveau   :1 

Tempo   :116 BPM 

Tellen   :48 

2
e
 vertaling  :Huib van der Veen 

 
Note; brug 1 en 2 :1

e
 brug; aan het eind van de 1

e
 en 3

e
 muur (6:00) herhaal tellen 43 t/m 48  

   :2
e
 brug; aan het eind van de 2

e
 muur (12:00) herhaal 2x tellen 31 t/m 36 

 
1  t/m  6   twinkle (right and left) 

1  t/m  3   RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap opzij 

4  t/m  6   LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV stap opzij 

 

7  t/m  12  basic waltz step fwd, step bkw, 2x toe touch together 

1  t/m  3   RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap op plaats 

4  t/m  6   LV stap achter, RV teentik naast LV, RV teentik naast LV 

 

13 t/m 18  modified basic waltz step bkw (right and left) 

1  t/m  3   RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV sluit bij LV 

4  t/m  6   LV stap gekruist over RV, RV stap achter, LV sluit bij RV 

 

19 t/m 24  step fwd, 2x low kick fwd, step bkw, toe point, hold 

1  t/m  3   RV stap voor, LV schop laag voor, LV schop laag voor 

4  t/m  6   LV stap achter, RV teentik opzij, rust 

 

25 t/m 30  twinkle, twinkle ½ turn left 

1  t/m  3   RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV stap opzij 

4  t/m  6   LV stap gekruist over RV, RV stap ¼ linksom achter, LV stap ¼ linksom opzij 

 

31 t/m 36  box step 

1  t/m  3   RV stap voor, LV stap opzij, RV sluit bij LV 

4  t/m  6   LV stap achter, RV stap opzij, LV sluit bij RV 

 

37 t/m 42  basic waltz step fwd and bkw 

1  t/m  3   RV stap voor, LV sluit bij RV, RV stap op plaats 

4  t/m  6   LV stap achter, RV sluit bij LV, LV stap op plaats 

 

43 t/m 48  side, drag, touch together (right and left) 

1  t/m  3   RV stap opzij, LV sleep op bal v.voet bij RV, LV teentik naast RV 

4  t/m  6   LV stap opzij, RV sleep op bal v.voet bij LV, RV teentik naast LV 

 

Begin opnieuw                                                                                                                            Aangesloten bij St.dcwd 
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